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João e o
Pé de Feijão
João e o Pé de Feijão, na versão em cinema por Lotte Reininger, conta a história de 
um rapaz a quem a mãe pede para ir vender o porco à feira. No caminho encontra 
um pequeno homem misterioso que lhe oferece sementes mágicas em troca do 
porco. De regresso a casa dá as sementes à mãe que, furiosa por o filho se ter 
deixado enganar, as atira para o quintal. Seriam mesmo mágicas estas sementes?
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① Lotte Reiniger

Nasceu em 1899, em Berlim, e morreu em 
1981. Nasceu 4 anos depois da primeira ses-
são de cinema dos irmãos Lumiére. É uma 
mulher do cinema, daquilo que torna o cinema 
possível: escuridão, luz e movimento. 
Apaixonou-se ainda em criança pelo teatro de 
sombras, pelos filmes de Méliès e por fazer re-
cortes em papel sempre que podia.

A sua história acompanha toda a história do ci-
nema. Na época inicial do cinema mudo, quan-
do os filmes ainda não tinham som e entre as 
imagens era necessário ter texto com as falas 
das personagens ou do narrador, Lotte Reiniger 
começa por fazer os intertítulos, esses interva-
los do filme com textos em molduras.

Mas logo depois veio a animação, especiali-
zando-se em fazer animação de silhuetas. Lo-
tte Reiniger com as suas tesouras conseguia 
dar vida a uma simples folha de papel. Os seus 
recortes criavam figuras com personalidade: 
o irmão mais velho, grande e bruto, a irmã do 
meio, magra e escanzelada, o filho ou a filha 
mais nova, gentis, talvez ingénuos, mas de re-

corte delicado e perfil harmonioso. Duendes e 
bruxas, retorcidos, curvados, com grandes na-
rizes, barbas e verrugas. Reis e rainhas, prínci-
pes e princesas, altivos, muito direitos e muito 
enfeitados.

As aventuras do Príncipe Achmed, em 1926, foi 
a sua primeira longa metragem de animação, 
a partir dos contos das Mil e Uma Noites. Fez 



ainda dezenas de adaptações de contos 
populares, em filmes de 10 a 12 minu-
tos. Neste filme, João Pé de Feijão, po-
demos ver como ela introduz a cor nos 
seus filmes, que eram normalmente de 
silhuetas negras em fundo branco.
Os contos de fadas vão ser o tema 
principal do seu cinema, dizia que 
acreditava mais na verdade dos
contos de fadas do que na verdade
das notícias.

Mas é fácil de perceber que quando 
a sua vida é atravessada por duas 
guerras e os seus familiares e amigos 
são perseguidos, Lotte Reiniger tenha 
encontrado no cinema e no mundo 
docinema forma de contar a sua 
verdade: o significado do verdadeiro 
amor, da amizade sincera, da malvadez 
dos poderosos mas sobretudo da
força dos corações puros.



Sugestão para o visionamento
e exploração do filme:

● Ver o filme com a narração em inglês 
(como dizia e muito bem uma pequena cinéfi-
la do Pequeno Cinema: "Temos de ver e ouvir 
a versão original para não perdermos a expe-
riência do filme como ele é!").
● Explorar o conto: falar sobre a história, 
contar/escrever a história desde o era uma 
vez... até às falas das personagens;
● Voltar a ver o filme, desta vez sem som, 

para ser narrado, falado e musicado/sonori-
zado pelos alunos.

② O filme

O filme João e o Pé de Feijão 
de Lotte Reiniger é inspirado 
no conto de fadas inglês 
escrito originalmente por 
Benjamin Tabart em 1807 
e popularizado por Joseph 
Jacobs em 1890.



③ Fazer registo no
DIÁRIO CINÉFILO

P R O P O R  AO S  A L U N O S :

Incluir as seguintes 
informações: data de 
visualização, identificação do 
filme, registo sobre o filme: 
textos, desenhos, recortes, 
outros trabalhos/actividades.

Manda-nos fotos para 

pequenocinema@gmail.com,

queremos ver os vossos diários!
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DIÁRIO CINÉFILO?

VÊ E PARTICIPA
AQUI!

https://padlet.com/pequenocinema/59nyfi2ri1reqqhf
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PARA MAIS FICHAS DE EXPLORAÇÃO
DE CURTAS E LONGAS-METRAGENS:

https://cineclubeviseu.pt/CinemaParaAsEscolas

